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Kuidas meil läheb?

KÕKi uudiskiri – kliimamuutus: https://k6k.ee/keskkonnaigus/uudiskiri

https://k6k.ee/keskkonnaigus/uudiskiri


Olukord Eestis

Allikas: https://envir.ee/kaasamine-keskkonnateadlikkus/partnerpaevad#item-1

https://envir.ee/kaasamine-keskkonnateadlikkus/partnerpaevad#item-1


Mida iga osapool saab kliimamuutuse 
pidurdamiseks teha? (1)

Allikas: ÜRO Keskkonnaprogrammi heitmete puudujäägi raport (Emissions Gap Report)

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022


Mida iga osapool saab kliimamuutuse 
pidurdamiseks teha? (2)

Allikas: ÜRO Keskkonnaprogrammi heitmete puudujäägi raport (Emissions Gap Report)

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022


Miks on üldsuse kaasamine kliimaotsuste 
tegemisse vajalik?

▪ Vaatamata arvukatele keskkonnaregulatsioonidele süvenevad 
keskkonnaprobleemid juba ainuüksi arenenud Euroopas
– Ametiasutustel ei ole tihti piisavalt ressursse ning vahel ka tahet

keskkonnanorme ellu viia
– Tänaseks on mõistetud, et üldsust aktiivselt kaasamata ei ole võimalik 

keskkonnaprobleeme edukalt lahendada

▪ Keskkonnaseisund mõjutab otseselt igaühe heaolu. Kliimamuutus 
puudutab inimõigusi – õigust elu, tervise ja kodu kaitsele. 
– Igaühel peab olema võimalik oma keskkonnaga seonduvate huvide 

eest seista
– Kuigi me kõik saame isiklikult teha palju väikeseid samme 

kliimamuutuse pidurdamiseks, on suurim mõju kogu ühiskonna või 
kogukonna tasandil tehtavatel otsustel.

▪ Keskkonnaotsustes on kaalutlusruum avar
– Keskkonnal endal puudub hääl – vaja on, et aktiivsed kodanikud 

teeksid keskkonnakaalutlused kuuldavaks, et ei prevaleeriks vaid 
majandus- ja sotsiaalsed huvid 



Aarhusi konventsioon (1998)

▪ Esimene rahvusvaheline kokkulepe, mis annab kodanikuühiskonnale (st 
eraisikud, keskkonnaorganisatsioonid) õigused keskkonnakaitseliste 
eesmärkide elluviimiseks

▪ Eestile kohustuslik välisleping (2001)
– üle võetud keskkonnaseadustiku üldosa seadusega (§ 23 jj)

▪ Kolm põhilist õigust, mida riik peab tagama:
1) keskkonnainfo kättesaadavus;
2) üldsuse osalemine keskkonnasjade otsustamises;
3) juurdepääs õigusemõistmisele keskkonna alal (kohtu poole pöördumine)

▪ Konventsioonile saab tugineda nt:
– teabenõuete mittetäitmise korral;
– kui ametiasutus keeldub menetlusse kaasamast (sh osalemiseks on ,,liiga vara” 

või ,,liiga hilja”)

https://www.riigiteataja.ee/akt/78466
https://www.riigiteataja.ee/akt/127052022003


Kliimaalased otsused

▪ Otsuse tasandid:

1) Rahvusvaheline

2) Regionaalne – EL

3) Riiklik

4) Kohalik

▪ Otsuse liigid:

a) Poliitilised otsused
- nt COP kliimakohtumiste otsused; Euroopa roheline 
kokkulepe; arengukavad (?); kohalikud kliimakavad;

b) Õigusaktid 
- nt Pariisi kokkulepe; Euroopa kliimamäärus; 
taastuvenergia direktiiv; EV Põhiseadus; energiamajanduse 
korralduse seadus;

c) Haldusotsused
- nt planeeringud, keskkonnaload, ettekirjutused, 
väärteootsused, vaideotsused;

d) Kohtuotsused/-määrused
- nt Eesti halduskohtu otsused; EL kohtu otsused; Euroopa 
Inimõiguste Kohtu otsused;

e) Quasi õiguslikud otsused 
- nt õiguskantsleri seisukohad; ÜRO inimõiguste komitee 
otsused; 



Osale olulistes otsustusprotsessides

▪ Vaata järele, mida plaanitakse – avalikus teates ei 
pruugi kõik oluline info kirjas olla. 

▪ Tegutse kohe – uuri ise infot ja edasta teistele! 
– Tee koostööd teiste ühendustega, ekspertidega.
– Püüa osaleda otsustusprotsessi võimalikult varajases 

staadiumis.

▪ Pane oma arvamus kirja ja saada otsustajale ära – ära 
jää ootama arutelu. 

▪ Kui olukord on keeruline ja sellest ise hästi aru ei saa, 
siis konsulteeri juristiga. 

https://k6k.ee/oskaosaleda

https://k6k.ee/oskaosaleda


Kuidas saada infot?

▪ Teabenõue
– Suuline või kirjalik
– Olemasoleva teabe küsimiseks, 

põhjendama ei pea
– Vastamine 5 tööpäeva jooksul
– Küsitud keskkonnateave tuleb 

praktiliselt alati avaldada
– Vaie Andmekaitse Inspektsioonile

▪ Selgitustaotlus
– Sellise teabe küsimiseks, mida 

tuleb eelnevalt süstematiseerida 
ja analüüsida

– Vastamine 30 päeva jooksul



Osalemine õigusloomes

▪ Seaduste ja määruste eelnõudele
seisukohtade esitamine
(keskkonnaorganisatsioonid ja üksikisikud)

▪ eelnoud.valitsus.ee → Dokumendid →
Keskkonnaministeerium

▪ Järgmine faas: eelnõu menetlus Riigikogus.
Seisukohtade esitamine



Osalemine haldusmenetluses

Haldusotsused:

▪ Planeeringud
- Planeeringud määravad, millisel 

eesmärgil ja millistel tingimustel võib 
teatud maa-ala kasutada

- Mitut liiki: nt üleriigiline planeering, 
maakonnaplaneering, üldplaneering, 
detailplaneering

- Koostab KOV või Rahandusministeerium

- Kaalutlusruum suur

▪ Keskkonnaload
- Nt keskkonnakompleksluba, välisõhu 

saasteluba, veeluba, raieluba, 
jäätmeluba, geoloogilise uuringu luba, 
kaevandamisluba;

- Väljastab reeglina Keskkonnaamet

Menetlustoimingud:

▪ Keskkonnamõjude 
hindamine (KSH/KMH)

- Seadus nõuab ka kliimamõjude 
hindamist (nt kavandatava tegevuse 
KHG heide, haavatavus
kliimamuutuse suhtes)

▪ Teiste ametiasutuste 
kooskõlastused



Kuidas esitada seisukohti?

▪ Esita olulisemad seisukohad kirjalikult
▪ Kui soovid esitada vastuväidet, siis ära esita seda küsimusena.
▪ Mõjusaimad on argumenteeritud seisukohad. Selgita ja põhjenda, too 

konkreetseid näiteid.
▪ Ära lase end seaduste vähesest tundmisest heidutada – kodanikelt ei saa 

kõigi seaduste tundmist eeldada.
▪ Esita oma mõtted pigem väheemotsionaalselt ja viisakalt.
▪ Struktureeri tekst, kasuta lühikesi ja selgeid lauseid
▪ Võimalusel esita oma seisukoha lõpus konkreetne ettepanek.
▪ Alati ei pruugi õnnestuda keskkonda kahjustavat tegevust täielikult 

peatada – sellisel juhul võib olla mõistlik tuua välja küll üldine vastuseis, 
ent öelda, et kui tegevust lubatakse, siis peaks seda tegema teatud 
tingimustel (ning need tingimused välja tuua).

▪ Ühise seisukoha esitamisel peaksid selle allkirjastama kõik sellega ühineda 
soovijad 

▪ Allkirjade kogumisega saab tõendada olulist kohalikku või avalikku huvi. 
Nt kasuta veebikeskkonda petitsioon.ee



Näiteid kliimavaldkonna aktuaalsetest 
teemadest Eestis

▪ Kliimaseaduse koostamine
▪ Arengukavade uuendamine

– KEVAD (keskkonnavaldkonna arengukava 2030)
– ENMAK (energiamajanduse arengukava aastani 2035)
– REKK (riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030)
– MAK 2030 (metsanduse arengukava 2021-2030)
– KPP (kliimapoliitika põhialused aastani 2050)

▪ Kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavade koostamine
▪ Süsinikumahukate projektide planeeringud/loamenetlused

– Nt põlevkiviõlitehased, turbakaevandused, suured maanteed

▪ Kliimaalase rohepesu tõkestamine
▪ Kliimamuutuse mõjudega arvestamine planeeringute koostamisel
▪ …



Suured asjad sünnivad koostöös!

▪ Vabaühenduste kliimavõrgustik – 36 liiget

– http://www.kliimavorgustik.ee/liikmed/



Vabaühenduse asutamine (1)

• Vaja on mõttekaaslasi, ideed ja selget tegutsemise
eesmärki

• Enne ühingu asutamist mõtle hoolega läbi, kas targem
poleks liituda mõne olemasoleva ühinguga

• Tegutsemise vormiks võid valida

• Mittetulundusühing

• Sihtasutus

• Seltsing

• Kõige olulisemad õigusaktid on

• Mittetulundusühingute seadus

• Sihtasutuste seadus

• Võlaõigusseadus

• leiad need www.riigiteataja.ee otsingut kasutades

http://www.riigiteataja.ee/


Vabaühenduse asutamine (2)

• MTÜ ja SA tuleb kanda ka registrisse. Seda saab teha kiirelt
ja veebi teel: https://ariregister.rik.ee/est

• Lihtsam on MTÜ. Vaja on:

• vähemalt 2 asutajat

• kinnitada põhikiri

• valida juhatus

• korraldada raamatupidamist

• esitada majandusaasta aruandeid

• Täpsema info leiad: 
https://www.mtyabi.ee/nouanded/organisatsiooni-asutamine/
või https://www.heakodanik.ee/soovid-asutada-
vabauhendust/

▪ Sind saavad tasuta nõustada maakondlike arenduskeskuste
vabaühenduste konsultandid – www.mtyabi.ee

https://ariregister.rik.ee/est
https://www.mtyabi.ee/nouanded/organisatsiooni-asutamine/
https://www.heakodanik.ee/soovid-asutada-vabauhendust/
http://www.mtyabi.ee/


Tänan!

triin@k6k.ee

mailto:triin@k6k.ee
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